ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σαλαμίνα 19-4-2019
Αρ.Πρωτ: 6683

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης Συνεδρίασης (ΤΑΚΤΙΚΗ)
Προς

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,
του Ν.
3852/2010,
να σας καλέσω σε Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού
ην
Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 24
Απριλίου 2019, ημέρα Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
ώρα 16.00. στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα :
1.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου

έτους 2018 .

2.- Εξουσιοδότηση της Δημάρχου που αφορά την
υπογραφή
&
διαχείριση εγγράφων στην
Τράπεζα Ελλάδος,
για το έργο της
Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια - Σελήνια
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3.- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών.
4.- Ενημέρωση – συζήτηση του Δημ. Συμβουλίου για τα τεκταινόμενα
στον λιμένα Βουρκαρίου μετά
την ανάκτηση της Διοίκησης
και
εκμετάλλευσης
αυτού από το Δ.Λ.Τ.Σ., κατόπιν αιτήματος του
Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας κ. Μιχ. Κορρού.
5.- Έγκριση ή μη της μελέτης που αφορά οριζόντια και κατακόρυφη
σήμανση για τις οδούς Λ. Σαλαμίνας - Θέμιδος – Αμπελακίων – Ακτή
Βεργή - Σαλαμινομάχων – Ακτή Καραϊσκάκη _ Λ. Φανερωμένης &
Ανδριανού της αναδόχου εταιρείας ΛΑΤΩ του έργου : Συντήρηση και
Επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαμίνας .
6.- Συγκρότηση επιτροπής
οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε
εφαρμογή το άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : Επισκευή –
Συντήρηση σχολικών κτιρίων .
7.- ‘Εγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού

που αφορά την «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού » με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

8.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων 2018 -2019 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης .
9.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Ανάπλαση ιστορικού κέντρου
2019 (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης .

έτους

10.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Επέκταση
Δ/ντος αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
11.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Συντήρηση – Βελτίωση οδικού
δικτύου Δήμου Σαλαμίνας
έτους 2019 και καθορισμός τρόπου
δημοπράτησης.
12.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Κατασκευή αγωγών ομβρίων (ΣΑΤΑ)
και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
13.- Έγκριση μελέτης που αφορά : Συντήρηση , καθαρισμός δασικού
οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) και καθορισμός
τρόπου δημοπράτησης.
14.- Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας
& αντικατάστασή του .
15.- Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας & αντικατάστασή του.
16.- Επικαιροποίηση της με αριθμ. 377/2013 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά την «Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με
τροποποίηση
του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου
σε ακίνητο
φερόμενης ιδιοκτησίας Ξενοφώντα Μαρίνου που βρίσκεται στο Ο.Τ.
90 στην θέση ΠΟΥΣΙ- ΛΗ της Δ.Κ. Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας
σε εκτέλεση
της υπ’ αριθμ.
2635/2010 απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά .
17.- Αντικατάσταση
αναπληρωματικού
μέλους
από την Επιτροπή
παρακολούθησης & παραλαβής Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών έτους
2019.
18.- Μείωση ποσού από άδεια κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου ,
κατόπιν αιτήματος του κ. Λαμπρινάτου Νικολάου .
19.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.

20.- Διαγραφές οφειλετών
μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων
από
χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων ,
Σεληνίων & Σαλαμίνας.
21.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης .
22.- Διαγραφή
προστίμων.

από

χρηματικούς

καταλόγους,

λόγω

23.- Παραχώρηση τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο
ένεκεν στον κ. Νικολαϊδη .
24.- Παραχώρηση τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο
ένεκεν στον κ. Κωνσταντίνο - Θεόδωρο Δέδε.

πολεοδομικών

Σαλαμίνας , τιμής
Κακής Βίγλας , τιμής

25.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324/2013 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας που αφορά: Απαγόρευση διέλευσης
οχημάτων σε τμήμα παραλιακής οδού της Ακτής Σαλαμινομάχων .
26.- Έγκριση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα
έτους 2019 για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , για το κατάστημα
“SPAROW” της εταιρείας « Δημητράκης Ραφαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε» που
βρίσκεται επί της πλατείας Αγίου Μηνά & Ναυάρχου Αυγέρη στην
Σαλαμίνα.
27.- Έγκριση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα
έτους 2019 της κας Αργυρώς Γαρμπιδάκη για το κατάστημά της που
βρίσκεται στο Μπλέ Λιμανάκι.
28.- Έγκριση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα
έτους 2019 του κ. Λαμπρινάτου Νικολάου επί της πλατείας. Εθνικής
Αντίστασης στην Σαλαμίνα

29.- Έγκριση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα
έτους 2019 του κ. Γεράσιμου Ρενιέρη για το κατάστημά του που βρίσκεται
στο Καματερό .

30.- Έγκριση άδειας κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα έτους 2019 της
κας Χατζοβούλου Μαρίας στην περιοχή Κοίμησης Θεοτόκου στην Ψιλή Άμμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΑΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

